
Załącznik nr 4

 UMOWY  - Wzór

o świadczenie usług sprzątania

Zawarta w dniu …………………… w Ząbkowicach Śląskich
pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 
ul. Sienkiewicza 15a, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 
NIP 887-16-85-519
reprezentowany przez  Dyrektora Beatę Gil 
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………

……………………………………………....

………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania.

2. Miejsce wykonania usługi : ul. Sienkiewicza 15a, 57-200 Ząbkowice Śląskie

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  o  terminowej  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy,  za  należycie

wykonane usługi sprzątania, wynagrodzenia obliczonego w sposób opisany w § 3.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1) do utrzymywania przez czas obowiązywania umowy zasobu kadrowego odpowiedniego

do należytego  wykonania  niniejszej  umowy,  w  szczególności  zasobu  kadrowego

posiadającego należyte  kwalifikacje,  umiejętności,  możliwości  fizyczne oraz  w pełni

dyspozycyjnego w godzinach otwarcia jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

2) dopuszcza  się  wykonywać  wszystkie  usługi  sprzątania,  przy  użyciu  własnych

materiałów i sprzętu, gwarantujących wykonanie umowy z należytą starannością.

3) sortować śmieci i wynosić je w wyznaczone miejsca,

4) przekazać Zamawiającemu – przed przystąpieniem do wykonania umowy - pełny wykaz

osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu usług sprzątania, z podaniem z imion,
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nazwiska, numeru dokumentu tożsamości.

5) dokonywać  niezwłocznej  aktualizacji  danych  zawartych  w  wykazie  osób,  o  którym

mowa w poprzednim punkcie,

6) informować na bieżąco Zamawiającego o zmianach w wykazie, o którym mowa w pkt 5,

7) nadzorować prawidłowość i jakość czynności wykonywanych przez osoby, którymi się

posługuje do wykonania niniejszej umowy,

8) przestrzegać  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz  przepisów  porządkowych  obowiązujących

w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego                           

9) wykonywać umowę w taki  sposób,  aby mienie,  dokumenty  oraz  wszelkiego rodzaju

nośniki  informacji  znajdujące  się  w  jednostkach  organizacyjnych  Zamawiającego,

w szczególności w pomieszczeniach biurowych, nie uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub

przemieszczeniu, w szczególności Wykonawca nie będzie usuwał z tych pomieszczeń,

jakichkolwiek dokumentów lub nośników informacji, które nie znajdują się wewnątrz

koszy na śmieci lub nie zostały wyraźnie wskazane przez uprawnionych przedstawicieli

Zamawiającego jako przeznaczone do usunięcia,

10) traktować jako poufne wszelkie  informacje  dotyczące Zamawiającego i  prowadzonej

przez  niego  działalności,  uzyskane  od  Zamawiającego  w  związku  z  umową  lub

w których posiadanie Wykonawca wejdzie w trakcie wykonywania umowy.

2. Wykonawcy  znane  są  wszelkie  warunki  techniczne  panujące  w  budynkach  jednostek

organizacyjnych  Zamawiającego,  w  szczególności  w  zakresie  niezbędnym  do  należytego

przygotowania się do wykonywania umowy z należytą starannością.

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  nieodpłatnie  udostępnić  Wykonawcy

pomieszczenie  socjalno-magazynowe  w  jednostce  organizacyjnej  oraz  zapewnić  nieodpłatny

dostęp do wody i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi.

4. Zamawiający  na  podstawie  Protokołu  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  Umowy  przekazuje

Wykonawcy  niezbędne  klucze,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  udostępniać  ich  osobom

postronnym i zwrócić w przypadku rozwiązania/ zakończenia umowy.
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§ 3

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

1. Miesięczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  wynosi  ………………………….. zł  brutto

(słownie: ………………………………………………...złotych 00/100).

2. Zapłata  wynagrodzenia  będzie  dokonywana  co  miesiąc,  w  terminie  14  dni  od  daty  wpływu

faktury/rachunku przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu, fakturę VAT/rachunek wskazując jako płatnika:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna

ul. Sienkiewicza 15a, 57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP 887-16-85-519

§ 4

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta zostaje od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku, gdy:

1) Wykonawca oświadczy, że umowy nie będzie wykonywał,

2) Wykonawca,  najpóźniej  trzeciego  dnia  obowiązywania  umowy,  nie  przystąpił  do

wykonywania usług sprzątania, o których mowa w § 1 ust. 1,

3) Wykonawca  nie  wykonywał  usług  sprzątania,  o  których mowa w §  1  ust.  1,  w dwóch

kolejnych dniach, w których był zobowiązany do wykonania tych usług,

4) po dwukrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.

2. Zamawiającemu  przysługuje  również  prawo do  odstąpienia  od  umowy,  w  razie  zaistnienia

istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) w wysokości  10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,  określonego w § 3 ust.  1.

zdanie pierwsze,  w każdym przypadku,  gdy którakolwiek ze stron odstąpi  od umowy z

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

2) w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1. zdanie

pierwsze,  w każdym przypadku gdy Wykonawca nie wykonał usług sprzątania w miesiącu,

w którym był zobowiązany do ich wykonania, a usługi te miał wykonywać z częstotliwością

5 dni w tygodniu.

3) w wysokości  5  % miesięcznego,  ryczałtowego wynagrodzenia  Wykonawcy,  określonego

w §  3  ust.  1  zdanie  drugie,  w  każdym  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykonał  usług

sprzątania  w  co  najmniej jednym  dniu  tygodnia,  w  którym  był  zobowiązany  do  ich

wykonania,  a  usługi  te  miał  wykonywać  z częstotliwością  nie  mniejszą  niż  dwa  razy

w tygodniu, 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy, przy

opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1. W przypadku zmian w prawie dotyczących:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2)  w przypadku zmiany  wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10

października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę umowy, Wykonawca

będzie  mógł  zwrócić  się  do  Zamawiającego,  w  terminie  7  dni  od  wystąpienia  w/w  zmian,

o dokonanie stosownej zmiany w treści umowy.

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściwym  do  rozpoznania  sporów  związanych  z  wykonaniem  niniejszej  umowy  jest  sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z

przeznaczeniem:

dla Zamawiającego – 1 egzemplarz

dla Wykonawcy – 1 egzemplarz

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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